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 ประจ าตวัสอบ………………………. 
ข้อสอบจ าลอง 

การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 คร้ังที ่31 ( 2/2558 ) 

วชิา  การสอบบญัชี 1 ใหม่ ( คอมพิวเตอร์ ) 

วนัท่ี   กรกฎาคม  2558             เวลา  13.00 – 17.00  น. 
สถานท่ีทดสอบ   -                                   ขอ้สอบมี    3   ขอ้                                   
แยกสมุดค าตอบขอ้ละ 1 เล่ม      
.................................................................................................................................................................................................. 
ขอ้ 3.ใหอ้ธิบายวธีิการใชโ้ปรแกรมตรวจสอบส าเร็จรูปช่วยในการตรวจสอบรายการดงัต่อไปน้ี 

ความเส่ียง แฟ้มข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง แฟ้มข้อมูลทีใ่ช้ตรวจ วธีิการตรวจสอบ 
1.ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
จากลูกหน้ีไดเ้น่ืองจาก
ยอดหน้ีคงเหลือเกิน
วงเงินเครดิต 

1.แฟ้มขอ้มูลหลกั
ลูกหน้ี 
2.แฟ้มขอ้มูลใบสัง่ซ้ือ 
(order) 
3.แฟ้มขอ้มูลใบรับของ 
4.แฟ้มขอ้มูลใบแจง้หน้ี 
5.แฟ้มขอ้มูลการรับเงิน 

  

2. จ่ายเงินโดยไม่ไดรั้บ
สินคา้ 

1.แฟ้มขอ้มูลผูข้าย 
2.แฟ้มใบสัง่ซ้ือ(PO) 
3.แฟ้มขอ้มูลรับของ 
4.แฟ้มขอ้มูลการจ่ายเงิน 

  

3. อาจคิดค่าเส่ือม
ทรัพยสิ์นอาจไม่ถูกตอ้ง 

1.แฟ้มขอ้มูลสินทรัพย์
ถาวร 
2.แฟ้มขอ้มูลการสัง่ซ้ือ
สินทรัพย ์

  

4. อาจซ้ือสินคา้สูงกวา่
ราคาท่ีก าหนด 

1.แฟ้มขอ้มูลซ้ือและ
ราคา 
2.แฟ้มใบสัง่ซ้ือ(PO) 
3.แฟ้มขอ้มูลใบรับของ 
4.แฟ้มขอ้มูลการจ่ายเงิน 
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แนวค าตอบ 
ขอ้ 3 การวเิคราะห์ประเดน็ หลกัการตรวจตอ้งใชว้ธีิการตรวจสอบดว้ยมือเป็นตวัน า  ส่วนวธีิการตวจใหใ้ชค้  าสัง่ GAS โดย
ระบุช่ือแฟ้มและฟิลดท่ี์ตรวจเสมอ และค าสัง่ตอ้งระบุเป็นศพัทท์างเทคนิค(ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
 

ความเส่ียง แฟ้มข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง แฟ้มข้อมูลทีใ่ช้ตรวจ วธีิการตรวจสอบ 
1.ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
จากลูกหน้ีไดเ้น่ืองจาก
ยอดหน้ีคงเหลือเกิน
วงเงินเครดิต 

1.แฟ้มขอ้มูลหลกั
ลูกหน้ี 
2.แฟ้มขอ้มูลใบสัง่ซ้ือ 
(order) 
3.แฟ้มขอ้มูลใบรับของ 
4.แฟ้มขอ้มูลใบแจง้หน้ี 
5.แฟ้มขอ้มูลการรับเงิน 

1.แฟ้มขอ้มูลหลกั
ลูกหน้ี 
2.แฟ้มขอ้มูลใบแจง้หน้ี 
 

1.จากโปรแกรมตรวจสอบ ( GAS ) 
 ใชค้  าสัง่ Summarize เพื่อสรุปรวม
ยอดหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายของ
แฟ้มขอ้มูลใบแจง้หน้ี แลว้ตั้งช่ือแฟ้ม
ใหม่วา่ Sum AR  

2. ใชค้  าสัง่Joinโดยใชร้หสัลูกหน้ีเป็น
คียฟิ์ลด ์ระหวา่งแฟ้มSum AR กบั
แฟ้มขอ้มูลหลกัลูกหน้ีโดยใหแ้ฟ้มSum 

ARเป็น Primary File และ
แฟ้มขอ้มูลหลกัลูกหน้ี Secondary 

File แลว้ตั้งช่ือแฟ้ม Join AR 

3. จากแฟ้ม Join ARใชค้  าสัง่ 
Extract เลือกเฉพาะลูกหน้ีท่ีมียอดหน้ี
เกินวงเงิน โดยใชเ้ง่ือนไข : 

ยอดหน้ี >วงเงินคงเหลือ 
2. จ่ายเงินโดยไม่ไดรั้บ
สินคา้ 

1.แฟ้มขอ้มูลผูข้าย 
2.แฟ้มใบสัง่ซ้ือ(PO) 
3.แฟ้มขอ้มูลรับของ 
4.แฟ้มขอ้มูลการจ่ายเงิน 

1.แฟ้มขอ้มูลรับของ 
2.แฟ้มขอ้มูลการจ่ายเงิน 

1.จากโปรแกรมตรวจสอบ ( GAS ) 
ใชค้  าสัง่Joinโดยใชเ้ลขท่ีใบสัง่ซ้ือเป็น
คียฟิ์ลด ์ระหวา่งแฟ้มขอ้มูลการจ่ายเงิน
กบัแฟ้มขอ้มูลรับของ 
โดยใหแ้ฟ้มขอ้มูลการจ่ายเงินเป็น 
Primary File และแฟ้มขอ้มูลรับของ 
Secondary File แลว้ตั้งช่ือแฟ้ม 
Join Payment 

2. จากแฟ้ม Join Payment ใชค้  าสัง่ 
Extract เลือกเฉพาะเลขท่ีใบสัง่ซ้ือท่ีมี
การจ่ายเงินแลว้(เลขท่ีเช็ค)แต่ยงัไม่มีการ
รับของ(ไม่มีเลขท่ีรับสินคา้) 

3. อาจคิดค่าเส่ือม
ทรัพยสิ์นอาจไม่ถูกตอ้ง 

1.แฟ้มขอ้มูลสินทรัพย์
ถาวร 
2.แฟ้มขอ้มูลการสัง่ซ้ือ
สินทรัพย ์

1.แฟ้มขอ้มูลสินทรัพย์
ถาวร 
2.แฟ้มขอ้มูลการสัง่ซ้ือ
สินทรัพยถ์าวร 

กรณีสินทรัพย์เก่า 
1.จากแฟ้มขอ้มูลสินทรัพยถ์าวร 
ใชโ้ปรแกรมตรวจสอบ ( GAS )
ค  านวณค่าเส่ือมราคาโดยน าฟิลดมู์ลค่า
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ทรัพยสิ์นถาวรคูณกบัอตัราค่าเส่ือมราคา 
และตั้งช่ือคอลมัส์ใหม่วา่ฟิลดF์_Dep 

2.พิมพผ์ลลพัธ์เป็นรายงานเพื่อน าไป
เปียบเทียบกบัรายงานการคิดค่าเส่ือม
ราคาของกิจการลูกคา้ 
กรณีสินทรัพย์ทีซ้ื่อมาใหม่ 

1.จากแฟ้มขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินทรัพย์
ถาวรใชโ้ปรแกรมตรวจสอบ ( GAS )
ค  านวณค่าเส่ือมราคาโดยน าฟิลดมู์ลค่า
ทรัพยสิ์นถาวรท่ีสัง่ซ้ือคูณกบัอตัราค่า
เส่ือมราคา และคูณกบัจ านวนวนัหาร
ดว้ย 365 วนัและตั้งช่ือคอลมัส์ใหม่วา่
ฟิลดF์_Dep 

2.พิมพผ์ลลพัธ์เป็นรายงานเพื่อน าไป
เปียบเทียบกบัรายงานการคิดค่าเส่ือม
ราคาของกิจการลูกคา้ 

4. อาจซ้ือสินคา้สูงกวา่
ราคาท่ีก าหนด 

1.แฟ้มขอ้มูลซ้ือและ
ราคา 
2.แฟ้มใบสัง่ซ้ือ(PO) 
3.แฟ้มขอ้มูลใบรับของ 
4.แฟ้มขอ้มูลการจ่ายเงิน 

1.แฟ้มขอ้มูลซ้ือและ
ราคา 
2.แฟ้มใบสัง่ซ้ือ(PO) 
 

1.จากโปรแกรมตรวจสอบ ( GAS ) 
ใชค้  าสัง่Joinโดยใชเ้ลขท่ีใบสัง่ซ้ือเป็น
คียฟิ์ลด ์ระหวา่งแฟ้มใบสัง่ซ้ือ(PO)กบั
แฟ้มขอ้มูลซ้ือและราคา 
โดยใหแ้ฟ้มใบสัง่ซ้ือ(PO)เป็น 
Primary File และแฟ้มขอ้มูลซ้ือและ
ราคาSecondary File แลว้ตั้งช่ือ
แฟ้ม Join Over Price 

2. จากแฟ้ม Join Over Price ใช้
ค  าสัง่ Extract เลือกเฉพาะรายการท่ี
ราคาซ้ือสินคา้สูงกวา่ราคาท่ีก าหนด( 
เปรียบเทียบกนัระหวา่งราคาซ้ือตาม
แฟ้มใบสัง่ซ้ือกบัราคาซ้ือแฟ้มขอ้มูลซ้ือ
และราคา ) 

 


